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Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Weerdinge – Steenbakkerijweg (Ruimte voor Ruimte)’ vanaf 28 september 2011 gedurende 6 weken 
voor eenieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 
19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmings-
plan en onderliggende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plan voorziet in het kader van de ‘Ruimte voor Ruimte regeling’, in de vervanging van twee 
voormalige agrarische bedrijfsloodsen aan de Dorpsstraat 70 te Weerdinge in een woning aan de 
Steenbakkerijweg te Weerdinge. 
Binnen de termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de 
gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van 
Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente 
Emmen tel: 14 0591. 

Emmen, 27 september 2011

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
A.J. Mewe.

De burgemeester,
C. Bijl.
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Emmen officeel Dinsdag 27 september 2011

Omgevingsvergunning

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente
Emmen deelt mee dat in de periode 
van 12 tot en met 18 september 
2011 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunningen zijn ont-
vangen:

Gehele gemeente Emmen
• P/a hoofdadres Lefier: Atlantis 

3, het slopen van een bouwwerk 
(het slopen en verwijderen van 
asbest uit alle woningen van Lefier 
Zuid-Oost Drenthe in de gemeente 
Emmen)(9562)

Emmen
• Zwanenveld 1, het brandveilig 

in gebruik nemen of gebruiken 
van een bouwwerk (Kinderdag-
verblijf Kwebbel, gebouw OBS de 
Lisdodde)(9630)

• Stuwwal 20, het vellen of te 
doen vellen van een houtopstand 
(het kappen van een dennen-
boom)(9631)

• Zuidlaarderbrink 11, het vel-
len of te doen vellen van een 
houtopstand (het kappen van 1 
boom)(9543)

• Laan van het Kinholt 216, het 
vellen of te doen vellen van een 
houtopstand (het kappen van een 
kersenboom)(9544)

• Hoofdstraat 154, op of aan een 
onroerende zaak handelsreclame 
aan te brengen (het voorzien van 
led-lichtreclame en freesletters 
aan gevel)(9545)

• Huizingsbrinkweg 45, het bouwen 
van een bouwwerk (het uitbreiden 
van de woning)(9557)

• Angelsloërdijk 12, het vellen of te 
doen vellen van een houtopstand 
(het kappen van 4 populieren en
1 den)(9623)

• Pieter de Keyserstraat 12, op of 
aan onroerende zaak handelsrecla-
me aan te brengen (het plaatsen 
van een spandoekframe)(9624)

• Zwaneveld 5, het brandveilig in 
gebruik nemen of gebruiken van 
een bouwwerk (Kinderdagverblijf 
Kwebbel)(9625)

• Populierenlaan 56, het vellen van 
een houtopstand (het kappen van 
1 els)(9563)

Emmer-Compascuum
• Populierenlaan 56, het vellen of te 

doen vellen van een houtopstand 
(het kappen van 1 els)(9563)

• Kloosterweg 40-42, het bouwen 
van een bouwwerk en het slopen, 
te verstoren, te verplaatsen of 
in enig opzicht te wijzigen van 
een monument ingevolgde de 
erfgoedverordening (het plaatsen 
van een schuur)(9626)

Klazienaveen
• Brugstraat 15, het bouwen van 

een bouwwerk (het bouwen van 
een woning)(9628)

• Energieweg 15, het veranderen of 
veranderen van de werking van 
een milieu-inrichting (het wijzigen 
van de opslag en het ompakken 
van droge korrelkool alsmede de 
opslag van strooizout)(9532)

• De Koel 29, het gebruiken van 
bouwwerk (het vestigen van een 
nagelstudio aan huis)(9554)

Nieuw-Amsterdam
• Nieuweweg 28, het bouwen van 

een bouwwerk (het uitbreiden van 
het schakelstation fase 2)(9558)

Nieuw-Schoonebeek
• Europaweg 17, het vellen of

te doen vellen van een
houtopstand (het kappen van
2 populieren)(9574)

Nieuw-Weerdinge
• Eerste Kruisdiep OZ 9, op of aan 

een onroerende zaak handelsre-
clame aan te brengen (het plaat-
sen van een reclamebord aan een 
gevel)(9633)

• Kapitein Grantstraat 20, het 
veranderen of veranderen van de 
werking van een milieu-inrichting 
(het oprichten van kantoorruimte 

en wijzigen van een werk-
plaats)(9635)

• Hoofdstraat 1, het bouwen van 
een bouwwerk (het vervangen van 
de entreepui en het schilderen van 
bestaande kozijnen)(9528)

Verleende omgevings-
vergunningen regulier
Het college van Burgemeester en 
Wethouders heeft de volgende 
reguliere omgevingsvergunningen 
verleend. De datum van bekendma-
king wordt als eerste genoemd.

Emmen
• 14-9 Zandzoom 19, het bouwen 

van een bouwwerk (het plaatsen 
van twee tijdelijke lokalen)(9201)

Nieuw-Amsterdam
• 19-9 Herendijk 34, het bouwen van 

een bouwwerk (het bouwen van 
een woning)(5689)

Nieuw-Dordrecht
• 14-9 Klazienaveensestraat 101, het 

bouwen van een bouwwerk (ver-
bouwen van een woning)(8922)

Schoonebeek
• 14-9 Waterbies 59, het bouwen 

van een bouwwerk (het bouwen 
van een woning)(8755)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen bin-
nen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan, om te voor-
komen dat door de uitvoering van 
het besluit onomkeerbare gevolgen 
ontstaan, een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter, Postbus 
30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig voordat 
u bezwaar maakt, informatie te vra-
gen bij de afdeling Vergunningen, 
team Bouw. Daar kan men u precies 
vertellen hoe het betreffende be-
sluit tot stand is gekomen en kunt u 
nadere informatie krijgen over het 
indienen van een bezwaarschrift en 
een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. 

Inwerkingtreding en
voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in 
werking met ingang van de dag na 
bekendmaking. In afwijking hiervan 
treden de beschikkingen voor het 
slopen van een bouwwerk en het 
vellen van een houtopstand pas in 
werking met ingang van de dag na 
afloop van de bezwaartermijn van 
zes weken. Wanneer gedurende 
de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzieningenrechter van 
de Sector bestuursrechter van 
de Rechtbank Assen, treedt de 
beschikking in werking nadat op dat 
verzoek is beslist.

Besluiten verlenging
beslistermijn
omgevingsvergunning
Emmen
• Tweede Bokslootweg 7, bouwen 

van een bouwwerk (het bouwen 
van een bedrijfspand)(9133)

• Torflang 57, het bouwen van een 
bouwwerk (het plaatsen van een 
raam in een woning)(8923)

• Phileas Foggstraat 30, het bouwen 
van een bouwwerk (het uitbreiden 
van een bedrijfshal)(9232)

Op grond van artikel 3.9 lid 2 van de 
Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht is besloten de beslister-
mijn met zes weken te verlengen.

Geweigerde
omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente
Emmen heeft de volgende omge-
vingsvergunning geweigerd:

Emmen
14-9 Odoornerweg naast nr. 55,
het bouwen van een bouwwerk 
(aanpassing van een stal en schuur-
ruimte)(7060)
Klazienaveen
15-9 Dordsedijk 43, het bouwen 
van een bouwwerk (het bouwen 
van een behorend bouwwerk voor 
een aanhanger en tuingereed-
schap)(7503)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze besluiten binnen zes weken 
na de genoemde datum van 
bekendmaking een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan, om te 
voorkomen dat door de uitvoering 
van het besluit onomkeerbare 
gevolgen ontstaan, een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter,
Postbus 30009, 9400 RA Assen.
Het is overigens verstandig voor-
dat u bezwaar maakt, informatie 
te vragen bij de afdeling Vergun-
ningen. Daar kan men u precies 
vertellen hoe het betreffende 

besluit tot stand is gekomen en kunt 
u nadere informatie krijgen over het 
indienen van een bezwaarschrift en 
een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. 

Verleende
bouwvergunning
Nieuw-Amsterdam
• Siepeldijk 80, het bouwen van een 

bouwwerk (het vestigen van een 
melkveebedrijf)(20071043)

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen 
deze verleende vergunningen bin-
nen zes weken na de genoemde 
datum van bekendmaking een 
schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders, 
Postbus 30001, 7800 RA Emmen, of 
via www.emmen.nl/bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit niet. 
Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan, om te 
voorkomen dat door de uitvoering 
van het besluit onomkeerbare 
gevolgen ontstaan, een schriftelijk 
verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter, Postbus 
30009, 9400 RA Assen. 
Het is overigens verstandig 
voordat u bezwaar maakt, 
informatie te vragen bij de afdeling 
Vergunningen, team Bouw. Daar 
kan men u precies vertellen hoe 
het betreffende besluit tot stand 
is gekomen en kunt u nadere 
informatie krijgen over het indienen 
van een bezwaarschrift en een 
verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. 

Ontwerp-bestemmingsplan

Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt bekend, 
dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Weerdinge – Steenbakkerijweg (Ruimte 
voor Ruimte)’ vanaf 28 september 2011 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het 
ontwerp-bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn ook digitaal 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plan voorziet in het kader van de ‘Ruimte voor Ruimte regeling’,
in de vervanging van twee voormalige agrarische bedrijfsloodsen aan de 
Dorpsstraat 70 te Weerdinge in een woning aan de Steenbakkerijweg te 
Weerdinge. 

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te 
Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de gemeente Emmen, tel. 14 0591. 

Milieu

Meldingen
Wet milieubeheer
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen maakt 
bekend dat de volgende meldingen 
als bedoeld in art. 8.40 van de Wet 
milieubeheer zijn ontvangen:
Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer van:
• Enexis te Emmen betreffende 

Nieuw-Amsterdamseweg 
tegenover 37 te Zandpol.

• Achmea Health Centers Emmen 
betreffende Bislett 11 te Emmen.

• Laskennis Centrum te Emmen 
betreffende Roald Amundsenstraat 
56 te Emmen.

• Hogron BV te Emmen betreffende 
Willem Barentszstraat 7H te 
Emmen.

• Enexis te ’s Hertogenbosch 
betreffende Tweede Bokslootweg 
1 te Emmen.

• Provincie Drenthe te 
Assen betreffende Nieuw-
Amsterdamseweg 42A te Emmen.

Vergunning
Wet milieubeheer
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Emmen heeft 
onder voorwaarden een vergunning 
verleend aan:
• Mts. Akkerman te Nieuw-

Amsterdam, een nieuwe, de 
gehele inrichting omvattende, 
vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer voor een bestaand 
vleeskuikenbedrijf in/op het perceel 
Zijtak OZ 104 in Nieuw-Amsterdam,
vergunningnr.WM2010.58. De 
aanvraag is ingediend in verband 
met de voorgenomen aanpassing 
van de vleeskuikenstallen aan het 
Besluit huisvesting en het realiseren 
van een nieuwe pluimveestal. Ten 
aanzien van het ontwerp zijn geen 
zienswijzen naar voren gebracht. 
Het besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp-besluit.

Tegen het besluit staat beroep open 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Zo’n beroep-
schrift kan alleen worden ingediend 
door:
• belanghebbenden die tijdig 

zienswijzen hebben ingebracht 
tegen het ontwerp van het besluit;

• belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te 
hebben ingebracht tegen het 
ontwerp van het besluit;

• belanghebbenden tegen 
wijzigingen die bij het nemen van 
het besluit zijn aangebracht ten 
opzichte van het ontwerp.

Het beroepschrift moet geadresseerd 
worden aan de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, 
postbus 20019, 2500 EA te Den 
Haag. Het moet worden ingediend 
voor 9 november 2011. Voor het 
instellen van beroep is griffierecht 
verschuldigd. Tegelijkertijd kunt u 
vragen het besluit te schorsen of een 
voorlopige voorziening te treffen. 
Zo’n verzoek richt u tot de voorzitter 
van genoemde afdeling. Voor het 
vragen van schorsing c.q. het treffen 
van een voorlopige voorziening is 
eveneens griffierecht verschuldigd. 
Het niet betalen van het griffierecht 
leidt tot niet-ontvankelijkverklaring 
van het beroep.

Ontheffingen, meldingen, (ontwerp-
)beschikkingen/vergunningen 
en bijbehorende stukken kunt u 
(gedurende de gehele procedure) 
inzien op het Klant Contact 
Centrum,  Raadhuisplein 1 te 
Emmen. Daar kunt u ook terecht 
voor alle informatie. Bij (ontwerp-) 
beschikkingen/vergunningen kunnen 
de stukken op verzoek gedurende 
de zienswijze-/beroepstermijn buiten 
kantooruren ingezien worden.

Rectificatie Omgevingsvergunning
In de Zuidoosthoeker van 13 september 2011 is in de kennisgeving bij ont-
vangen omgevingsvergunningen vermeld:
Klazienaveen
• Van Echtenstraat 2, Op of aan een onroerende zaak handelsreclame aan te 

brengen (het plaatsen van een Ornament)(9366)

Dit dient echter te zijn: 
Klazienaveen
• Van Echtenstraat 5, Op of aan een onroerende zaak handelsreclame aan te 

brengen (het plaatsen van een Ornament)(9366)


	Pub Staatscourant.pdf
	Ontwerpbestemmingsplan Weerdinge – Steenbakkerijweg ter inzage 

	Pub Zuidoosthoeker.pdf

